
Nowy tydzień zaczynamy do zabawy zapraszamy

Posłuchajcie wiersza D.Niemiec-”Muzyka to coś 
wspaniałego”

Dźwięki płyną bardzo leciutko
niby fruwające ptaszki na wietrze,
ciekawi Was czego słucham?
Właśnie przysłuchuję się orkiestrze.
W tle grzmią grube trąby.
Słychać skrzypce, dzwonki i flety.
Mam  na twarzy coraz większe wypieki.
Teraz partie solową mają klarnety.

Orkiestra gra coraz głośniej,
czuję się podekscytowana.
Dźwięków jest wokół mnie coraz więcej,
chciałabym umieć  tak grać sama.
Bo świat nut jest zaczarowany,
muzyka to coś wspaniałego.
Może wzruszać, albo zachwycać 
wzbudzić euforię w sercu każdego.

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania;
– Jak myślicie,gdzie była dziewczynka?
– Czego słuchała?
– Jakie instrumenty grały w orkiestrze?
– Jak czuła się dziewczynka słuchając muzyki?
– Jakie emocje może wywoływać muzyka?



To właśnie orkiestra symfoniczna, czyli zespół wielu 
instrumentów przeznaczony do wykonywania dzieł 
muzycznych napisanych przez kompozytorów.

Każda orkiestra ma swojego dyrygenta, czyli kogoś kto 
czuwa, aby utwory były zagrane prawidłowo.
Pan dyrygent ma zawsze w ręku batutę ,czyli specjalną 
pałeczkę, którą „kieruje”orkiestrą i stoi przodem do 
muzyków, spróbujcie go odszukać na zdjęciu!

Kompozytor to ktoś, kto tworzy muzykę.

Muzykę kompozytor zapisuje na specjalnych liniach, które 
nazywają się pięciolinią, bo jest ich pięć, a pisze je za 
pomocą nut i innych znaków muzycznych.

Popatrzcie sami i spróbujcie policzyć linie, zaczynając od 
dolnej.



Spójrzcie jeszcze na zdjęcie orkiestry i odszukajcie znane 
Wam instrumenty, ciekawe, kto wymieni ich najwięcej?

Każdy, kto zajmuje się muzyką zawodowo,musi dużo 
ćwiczyć i umieć słuchać!
Pobawcie się teraz w zabawę -”Co słyszysz?”

Dziecko siada tyłem do rodzica w miarę oddalone, dorosły 
mówi dziecku nazwy instrumentów( szeptem)
Zadaniem dziecka jest odgadnąć co usłyszało?
Po kilu razach można się zamienić rolami.

Druga zabawa polega na otwarciu okna w pokoju i 
słuchaniu , co dzieje się za oknem. Kto usłyszał więcej 
dźwięków ten wygrywa!-może być więcej uczestników!

I ostatnia zabawa słuchowa-”Raz i dwa,klaszcz jak ja”
Dorosły wyklaskuje rytm( nie zbyt długi) a dziecko stara się 
go precyzyjnie odtworzyć. Alternatywnie można tupać, 
skakać lub śpiewać.



Na zakończenie proponuje Wam kilka zagadek, których 
rozwiązaniem będą nazwy instrumentów w orkiestrze: 

1.Błyszczy pięknie cała, gustuje w hejnałach
na koncertach gra-tratata!

2.Mają cztery struny,gdy użyjesz smyka,
rozlega się wokół wspaniała muzyka.

3.Różne wydaje dźwięki, gra na nim pani.
Palcami uderza w klawisze a my wtedy śpiewamy.

4.Okrągły, brzuchaty wśród instrumentów leży,
zależy mu na tym by w niego uderzyć.

Zagadki rozwiązane? -gratuluję!

I jeszcze spróbujcie odgadnąć nazwy tych dwóch 
instrumentów z  orkiestry,uważnie się przyjrzyjcie:



To harfa! To instrument strunowy,to znaczy, że gra się na 
nim szarpiąc  za struny.

Ten instrument pozna chyba każdy z Was,to..........??

Oczywiście to gitara elektryczna, również jest instrumentem 
strunowym.

Na dziś to wszystko, w następnych dniach dowiecie się  
więcej o muzyce oraz instrumentach.

Pozdrawiamy Was cieplutko-Wasze panie!


